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ACTA DE LA CONSTITUCIÓ 

SETENA LEGISLATURA 
 

DEL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

 

Ple extraordinari 5/ 2011, 22 de juliol de 2011 
 

 
A Granollers, essent les dotze hores i nou minuts del 22 de juliol de dos mil onze, es 
reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, sense 
convocatòria prèvia, en conformitat amb el que disposa l’article 22 del Text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, els consellers i les conselleres comarcals electes que han estat proclamats i 
proclamades per la Junta Electoral Provincial de Barcelona el 23 de juny de 2011, com a 
conseqüència dels resultats de les Eleccions Locals convocades pel Reial decret 
424/2011, de 28 de març, i celebrades el 22 de maig de 2011, que a continuació es 
relacionen i constitueixen la totalitat de les conselleres i dels consellers comarcals 
electes, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistits per mi, el secretari accidental de la 
Corporació, que dono fe de l’acte, i per l’interventor, senyor Francesc Aragón i Sánchez. 
 
 
ASSISTENTS 
 

Joaquim Brustenga i Etxauri 
Meritxell Budó  i Pla 
Susana Calvo i Casadesús 
Maria Assumpció Camps i  García 
Josep Casasnovas i Vaquero 
German Cequier  i Bardají 
Daniel Cortés i Martín 
Montserrat Cots i Álvarez 
Miquel Estapé i Valls 
Joaquim Ferriol  i Tarafa 
Marta Iglesias i Vivet 
Rosa M. Isidro i Ortega 
Francisco Manuel León i Cuenca 
Oriol López i Mayolas 
Ignasi Martínez i  Murciano 
Marta Melgar i Hervàs 
Joan Mora i Alsina 
Antonio Moreno i Ureña 
José Maria Moya i Losilla 
Ma Angeles Olano i García 
José Orive Vélez 
Mariona Pons i Rodríguez 
Martí Pujol i Casals 
Arnau Ramírez i Carner 
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Antonio Rísquez Caballero 
Pere Rodríguez i Rodríguez 
Ester Safont  i Artal 
Ignasi Simón i Ortoll 
Jordi Solé i  Ferrando 
Joan Vila i Matabacas 
Manel Vila i Valls 

 
S’HAN EXCUSAT D’ASSISTIR-HI: 

 
Andrea Canelo i Matito 
Jordi Manils i Tavío 

 
 
En primer lloc pren la paraula el secretari accidental per informar que l’objecte 
d’aquesta sessió és constituir de nou el Consell Comarcal del Vallès Oriental d’acord 
amb el procediment establert per l’article 22 del Text refós de Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i a la 
legislació electoral,com a conseqüència dels resultats de les Eleccions Locals 
convocades pel Reial decret 424/2011, de 28 de marc, i celebrades el 22 de maig de 
2011, que implica la realització de les operacions següents: 
 

a. La constitució de la Mesa d’edat, formada pels consellers i per les conselleres 
comarcals de major edat i de menor edat presents a l’acte. 

 
b. L’acreditació de les conselleres i dels consellers comarcals davant la Mesa 

d’edat, mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta 
Electoral Provincial de Barcelona i el document d’identitat.  

 
c. La formulació del jurament o la promesa del càrrec, mitjançant la fórmula 

legalment prevista d’acatament a la Constitució, per tal d’adquirir la plenitud de 
les seves funcions. 

 
d. L’elecció de la presidenta o del president del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental. 
 
 
El senyor secretari accidental informa els presents en aquest acte que es troba a 
disposició de totes les conselleres i els consellers comarcals electes la documentació 
exigida per l’article 36.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, és a dir, l’acta d’arqueig, els justificants d’existències en metàl·lic o valors del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental dipositats a la caixa comarcal i en entitats 
bancàries; així com la documentació relativa a l’Inventari general, a efectes de la seva 
comprovació, constància de la qual s’estamparà, mitjançant diligència del secretari 
accidental al finalitzar la sessió. 
 
Seguidament, el senyor secretari accidental crida les conselleres i els consellers 
comarcals electes de major i menor edat per tal de constituir la Mesa d’edat, la qual de 
conformitat amb l’article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, l’article 22 del Text refós de Llei de l’organització comarcal de 
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Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 37.2 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estarà constituïda pel 
la conseller comarcal electe de major edat, senyor German Cequier i Bardají, nascut el 
23 d’octubre de 1940,  el conseller comarcal electe de menor edat, senyor Arnau 
Ramírez Carner, nascut el 15 de febrer de 1989,  i pel secretari accidental de la 
Corporació. El senyor secretari diu que si algú considera que té un millor dret, ho 
haurà d’advertir ara. En cas contrari, el Consell Comarcal espera i la llei disposa que 
comparegui la Mesa d’edat per tal d’obrir la sessió constitutiva del Consell Comarcal 
en la seva setena legislatura. A continuació els convida a pujar a l’estrada i ocupin els 
llocs destinats a l’efecte. Resta així constituïda la Mesa d’edat. 
 
Mentrestant, i com a secretari, els desitja a tots i a totes els millors encerts en l’exercici 
de la funció representativa i de servei a les persones i a aquesta comarca que la 
ciutadania els ha encomanat. 
 
El senyor secretari informa que les credencials dels consellers comarcals electes que 
integren la Mesa d’edat expedides per la Junta Electoral Provincial de Barcelona han 
estat lliurades a Secretaria. S’han confrontat amb el document d’identitat corresponent 
sense que hi hagi cap discrepància en llur identitat. 
 
Tot seguit els consellers que integren la Mesa d’edat prenen possessió del seu càrrec. 
El senyor secretari accidental llegeix la fórmula de jurament o promesa establerta pel 
Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual s’estableix la fórmula de jurament de 
càrrecs i funcions públiques, en relació amb l'article 108.6 de la Llei orgànica de 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, el text de la qual, amb l’addició de la 
referència a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que no altera, condiciona o limita el 
sentit del jurament o de la promesa, és el que segueix: 
 
"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE CONSELLER COMARCAL O DE 
CONSELLERA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, AMB 
LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A 
NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT I L'ESTATUT D’AUTONOMIA DE 
CATALUNYA". 
 
El senyor secretari accidental nomena cada un dels consellers de la Mesa d’edat, els 
quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa en l’exercici del càrrec, de la 
manera següent: 

 
German Cequier i Bardají. Sí, ho prometo 
Arnau Ramírez i Carner. Sí, ho prometo 

 
 
El senyor president de la Mesa d’edat declara oberta la sessió i disposa que el senyor 
secretari accidental llegeixi el nom i el cognom de tots els consellers i totes les 
conselleres comarcals electes que assisteixen a la sessió. El senyor secretari 
accidental els llegeix, d’acord amb els certificats de la secretària de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona, 6 de juliol,  8 de juliol i de 13 de juliol, de proclamació dels 
membres electes i suplents pels consells comarcals, i de subsanació d’errors en la 
transcripció de noms de membres dels consells comarcals, respectivament: 



 

 

. 

4 

COALICIÓ PROGRÉS MUNICIPAL: 12 escons 
 
Maria Assumpció Camps i García 
Andrea Canelo i Matito 
Daniel Cortés i Martín 
Montserrat Cots i Álvarez 
Miquel Estapé i Valls 
Ignasi Martínez i Murciano 
José Orive Vélez 
Arnau Ramírez i Carner 
Antonio Rísquez Caballero 
Pere Rodríguez i Rodríguez 
Ester Safont i Artal 
Ignasi Simón i Ortoll 
 
FEDERACIÓ CONVERGÈNCIA I UNIÓ: 10 escons 
 
Joaquim Brustenga i Etxauri 
Meritxell Budó i Pla 
German Cequier i Bardají 
Marta Iglesias i Vivet 
Rosa M. Isidro i Ortega 
Joan Mora i Alsina 
Antonio Moreno i Ureña 
Mariona Pons i Rodríguez 
Joan Vila i Matabacas 
Manel Vila i Valls 
 

 
Josep Casasnovas i Vaquero 
Francisco Manuel León i Cuenca 
Jordi Manils i Tavío 
Marta Melgar i Hervàs 
 
 

COALICIÓ D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA 
ALTERNATIVA – ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL: 4 escons 

COALICIÓ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 

 

ACORD MUNICIPAL: 4 escons 
 
Joaquim Ferriol i Tarafa 
Oriol López i Mayolas 
Martí Pujol i Casals 
Jordi Solé i Ferrando 
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PARTIT POPULAR: 3 escons 
 

Susana Calvo i Casadesús 
José Maria Moya i Losilla 
Ma Angeles Olano i García 

 
 
El senyor president de la Mesa d’edat anuncia que les credencials dels consellers i les 
conselleres comarcals electes expedides per la Junta Electoral Provincial de Barcelona 
han estat lliurades al senyor secretari accidental, el qual les ha confrontat amb el 
document d’identitat corresponent sense que hagi fet constar cap discrepància en la 
identitat dels consellers i de les conselleres comarcals electes. El senyor secretari 
accidental fa a mans de la Mesa d’edat les credencials per què en faci la comprovació 
d’acord amb l’article 195.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, i l’article 37.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 
Una vegada acreditat per totes les conselleres i els consellers comarcals electes la 
seva personalitat i comprovat que totes i tots han formulat les declaracions a les quals 
es refereix l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, el senyor president de la Mesa d’edat demana si cap conseller i consellera 
comarcal electe es troba afectat per les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i a l’altra legislació 
concordant, i que, si és així, ho manifesti en aquest moment. 
 
Cap conseller comarcal i cap consellera comarcal electe declara res sobre això, per la 
qual cosa, s’entén que no es troben afectats per cap de les causes d’incompatibilitat 
sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació previstes en els articles 177 i 
178 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
El senyor president de la Mesa d’edat demana que totes les conselleres i els 
consellers comarcals electes es posin dempeus en el moment de prestar jurament o 
promesa i que el senyor secretari accidental llegeixi la fórmula de jurament o promesa 
establerta pel Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual s’estableix la fórmula de 
jurament de càrrecs i funcions públiques, en relació amb l'article 108.6 de la Llei 
orgànica de 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, el text de la qual, amb 
l’addició de la referència a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que no altera, 
condiciona o limita el sentit del jurament o de la promesa, és el que segueix: 
 
 
"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE CONSELLER COMARCAL O DE 
CONSELLERA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, AMB 
LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A 
NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT I L'ESTATUT D’AUTONOMIA DE 
CATALUNYA". 
 
El senyor secretari accidental nomena cada un dels consellers i les conselleres 
comarcals electes presents a l’acte, els quals, d’un en un, emeten el seu jurament o 
promesa en l’exercici del càrrec, de la manera següent: 



 

 

. 

6 

COALICIÓ PROGRÉS MUNICIPAL: 12 escons 
 
Maria Assumpció Camps i García. Sí, ho prometo 
Daniel Cortés i Martín. Sí, ho prometo 
Montserrat Cots i Álvarez. Sí, ho prometo 
Miquel Estapé i Valls. Sí, ho prometo 
Ignasi Martínez i Murciano. Sí, ho prometo 
José Orive Vélez. Sí, ho prometo 
Arnau Ramírez i Carner. Sí, ho prometo 
Antonio Rísquez Caballero. Sí, ho prometo 
Pere Rodríguez i Rodríguez. Sí, ho prometo 
Ester Safont i Artal. Sí, ho prometo 
Ignasi Simón i Ortoll. Sí, ho prometo 
 
 
FEDERACIÓ CONVERGÈNCIA I UNIÓ: 10 escons 
Joaquim Brustenga i Etxauri. Sí, ho prometo 
Meritxell Budó i Pla. Sí, ho prometo 
German Cequier i Bardají. Sí, ho prometo 
Marta Iglesias i Vivet. Sí, ho prometo 
Rosa M. Isidro i Ortega. Sí, ho prometo 
Joan Mora i Alsina. Sí, ho prometo 
Antonio Moreno i Ureña. Sí, ho prometo 
Mariona Pons i Rodríguez. Sí, ho prometo 
Joan Vila i Matabacas. Sí, ho prometo 
Manel Vila i Valls. Sí, ho juro 
 
 

 
Josep Casasnovas i Vaquero. Sí, ho prometo, per imperatiu legal 
Francisco Manuel León i Cuenca. Sí, ho prometo, per imperatiu legal 
Marta Melgar i Hervàs. Sí, ho prometo, per imperatiu legal 
 
 

COALICIÓ D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA 
ALTERNATIVA – ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL: 4 escons 

COALICIÓ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 

 

ACORD MUNICIPAL: 4 escons 
 
Joaquim Ferriol i Tarafa. Sí, ho prometo, per imperatiu legal 
Oriol López i Mayolas. Sí, ho prometo, per imperatiu legal 
Martí Pujol i Casals. Sí, ho prometo, per imperatiu legal 
Jordi Solé i Ferrando. Sí, ho prometo, per imperatiu legal 
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PARTIT POPULAR: 3 escons 
 

Susana Calvo i Casadesús. Sí, ho juro 
José Maria Moya i Losilla. Sí, ho juro 
Ma Angeles Olano i García. Sí, ho juro 

 
 
Després, el senyor president de la Mesa d’edat diu que, d’acord amb l’article 195.4 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i 37.4 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, concorre a la sessió la majoria 
absoluta dels membres de la Corporació i declara constituït el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
 
El senyor president de la Mesa d’edat anuncia que es procedeix a l’elecció de la 
presidenta o del president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, entre els membres 
que el composen, i dóna la paraula al senyor secretari accidental per explicar el 
procediment de l’elecció. 
 
El senyor secretari accidental explica que l’elecció es realitzarà pel procediment de 
votació secreta, en el que cada conseller comarcal o cada consellera comarcal, 
respecte de les candidatures que es presentin, dipositarà el seu vot a l’urna destinada 
a aquesta finalitat. Serà elegit president o presidenta del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, de conformitat amb allò que estableix l’article 22 el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació. Si en la 
primera votació cap candidat o candidata no obtingués la majoria absoluta, es 
procedirà a una segona votació i serà elegit president o presidenta del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental el candidat o candidata que obtingui la majoria simple; pel 
que cas que hi hagués empat es procedirà a una tercera votació i serà elegit president 
o presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental el candidat o la candidata que 
obtingui la majoria simple; i, si hi ha empat, és elegit el candidat o la candidata de la 
llista amb més consellers; i si les llistes tenen el mateix nombre de consellers i 
conselleres comarcals, és elegit el candidat o candidata de la llista amb un nombre 
més gran de regidors i regidores. 
 
El senyor president de la Mesa d’edat diu que els representats del grups comarcals 
han acordat  un torn d’intervenció per als portaveus, per explicar el sentit seu del vot, 
de menor a major representació en escons i amb un temps de tres minuts, 
aproximadament, per intervenció. 
 
A continuació el senyor president de la Mesa d’edat diu que els representants del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa,  Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i 
del Partit Popular, han fet arribar a aquesta Mesa d’edat un escrit segons el qual 
presenten la candidatura del senyor José Orive Vélez a la Presidència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. Demana si cap altre conseller comarcal o cap altra 
consellera comarcal presenta la seva candidatura. Ningú no ho manifesta. 
 
Seguidament el senyor president de la Mesa d’edat dóna la paraula als representants 
dels grups comarcals. 
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Pel Grup comarcal del Partit Popular de Catalunya – Vallès Oriental intervé la senyora 
Susana Calvo i Casadesús: 
 
“Benvolguts consellers, conselleres, delegat del Govern, alcaldes, alcaldesses, 
regidors, regidores, amics i amigues, 
 
Permeteu-me que avui no faci un discurs polític, perquè em sembla que no toca, i 
solament voldria dedicar aquests tres minuts, que tampoc els utilitzaré, a donar les 
gràcies i  el sentit de vot del Partit Popular. 
 
L’acte d’avui en aquesta Sala de Plens, té un significat molt especial, ja que assistim a 
la constitució del nou Consell Comarcal per la legislatura 2011-2015, i a una nova 
etapa, que ha permès, que per primera vegada a l’historia d’aquest Consell, puguem 
gaudir d’un acord de govern, consensuat entre totes les forces polítiques. Un acord 
basat en el respecte, la democràcia i la llibertat, valors fonamentals que tots nosaltres 
compartim. 
 
En primer lloc, volia manifestar l’agraïment del grup que jo represento, el Partit 
Popular,  a tots els grups polítics, que amb la seva voluntat han fet possible i real, 
aquest acord, i permeteu-me, que agraeixi també personalment, a un company, que 
encara que no sigui de partit, si ho ha sigut  d’aquí, i és l’Antonio Rísquez. 
 
Gràcies Antonio, per la teva paraula, i per l’esforç que vas fer perquè tots poguéssim 
participar sense diferències, en una tasca tan important, com es vetllar per els nostres 
municipis, per la nostre comarca. 
 
En segon lloc, un agraïment al personal del Consell, que sempre mostren la seva 
professionalitat, amb una gran disponibilitat i sensibilitat, vers tots els afers propis 
d’aquesta Institució, i com no podia ser d’un altre manera, al senyor Toni Cornellas, 
que amb el seu tarannà de proximitat, complicitat i de voluntat, ens ha demostrat una 
vegada més, que per sobre de qualsevol sigla o color, estem les persones. 
 
En tercer lloc, i per això no menys important,  als meus companys de partit, el Pere 
Curto que em va acompanyar en l’anterior legislatura, i  als dos nous companys, que 
ho faran a la present, la Ma Àngels i el Josep. 
 
Assumim aquesta nova etapa amb la mateixa il·lusió i esperança, que varem afrontar i 
manifestar durant l’anterior legislatura, conscients de totes les dificultats, i dels nous 
reptes que s, ens presentaran en una situació econòmica com la que estem patint, 
però també convençuts, que des de la més legítima discrepància política, tots sabrem 
establir els vincles de col·laboració i comunicació necessaris, per superar qualsevol 
obstacle que s,ens pugui presentar, i entre tots, cercar les millors i més efectives 
solucions per la comarca que tots nosaltres representem. 
 
I és per aquesta voluntat de consens, de bones pràctiques i d’una constant 
col·laboració entre totes les formacions aquí representades, que el Partit Popular 
donarà recolzament a la candidatura del senyor Orive, posant-se a la seva disposició 
no solament com companys de treball, sinó a persones. Tenim un futur complicat, però 
al mateix temps esperançador, i entre tots nosaltres, em de  conquista’l. 
 
Gràcies” 
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Pel Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal intervé el 
senyor Jordi Solé i Ferrando: 
 
“Conselleres i consellers, alcaldes, alcaldesses, senyor delegat del Govern, amigues i 
amics, 
 
En primer lloc i en nom del grup comarcal d’Esquerra Republicana voldria donar 
l’enhorabona a les conselleres i consellers que avui hem pres possessió no tant del 
càrrec, càrrec de conseller comarcal, sinó també i sobretot de la responsabilitat i el 
compromís que implica en aquest càrrec, que és doncs, vetllar pel progrés de la 
Comarca i per la col·laboració i la cohesió de tots els seus municipis. 
 
En aquesta ocasió, Esquerra Republicana s’ha volgut sumar a la unanimitat, a l’acord 
que presideix aquesta sessió constitutiva i que esperem que siguin la tònica dominant 
d’aquesta 7ª legislatura. Els moments, certament són difícils, són complicats, i per tant, 
ens exigeixen  estar, més que mai,  a l’alçada i a mantenir la discrepància, lògica, 
legítima, dins dels límits d’allò raonable. En una institució, a més a més, de marcat 
caràcter tècnic i de gestió com és el Consell Comarcal, les principals sensibilitats 
polítiques de la comarca, en principi, ho tenim en principi més fàcil per sumar esforços, 
fer polítiques supramunicipals des de la voluntat de fer avançar la comarca i gestionar 
de la millor manera possible les competències i els recursos que tenim que com sabeu 
són més aviat migrats.  
 
El Consell Comarcal haurà de vetllar per la cohesió social i la represa econòmica de la 
comarca, que per dir-ho així, en un context que per dir-ho així, no és el millor dels 
mons possibles. Al marge de la crisi, que ens ha deixat, que ens deixa un teixit 
econòmic certament tocat i ens  deixa  també situacions socials complicades, 
situacions també individuals i familiars dramàtiques, al marge d’això hem de tenir en 
compte que també haurem d’actuar en un context en les quals les institucions 
intermèdies com aquestes, estan permanentment qüestionades. Per tant, haurem de 
fer un esforç entre tots, mentre els consells comarcals tinguin vigència, que és la 
situació d’avui, per demostrar que fem bé allò que ens pertoca fer. Perquè podem 
discutir sobre el solapament de competències, o sobre si hi ha masses  
administracions intermèdies al nostre país, sigui com sigui, lo que està  clar és que els 
municipis necessitem establir mecanismes de cooperació, necessitem col·laborar per 
prestar serveis d’una manera més eficaç i millor adaptada a la realitat i les necessitats 
del nostre territori.  
 
Des d’Esquerra Republicana vetllarem perquè el Consell Comarcal sigui també una 
institució compromesa amb la llibertat del país, perquè ja sabeu que per nosaltres, i 
sortosament, per una part cada vegada més gran de la ciutadania, la lluita per una 
societat més pròspera i avançada és indestriable de la lluita per un país lliure, de la 
lluita per la República Catalana. 
 
Ja per acabar, el nostre grup comarcal vol agrair la feina que durant la passada 
legislatura ha fet el fins ara president , el senyor Antonio Rísquez, i també la feina que 
ha fet durant 16 anys el gerent d’aquesta institució, d’aquesta casa, en Toni Cornelles. 
Ens haurem d’imaginar a partir d’ara el Consell sense ell, i tot això, doncs,  no serà 
fàcil. En qualsevol cas, també, animar al meus companys de grup comarcal, som grup  
 
petit, quatre consellers, que intentarem ser tant presents com puguem i intentarem 
actuar des dels principis que acabo d’explicar. També per les raons que he dit abans, 
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la raons conjunturals del moment, in pel tipus d’institució en la qual ens trobem, hem 
decidit també donar suport al senyor Orive per la seva  candidatura a la Presidència 
d’aquest Consell Comarcal. 
 
Enhorabona a tothom i moltes gràcies” 
 
 
Pel Grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
intervé el senyor Josep Casasnovas i Vaquero: 

“Bon dia a tothom, 

Senyor president, senyors consellers, senyores conselleres, delegat del Govern, 
alcalde de Granollers, regidors i regidores,  i demés convidats que avui ens 
acompanyeu. 

El grup d’ICV-EUiA emetrà els seu vot a favor de la candidatura presentada pel senyor 
José Orive i ho farem per 3 motius:  

El primer, perquè creiem fermament que la unitat tradicional dels partits polítics al 
Consell Comarcal ha donat bons resultats, i ens ha permès treballar en millors 
condicions i oferir els millors serveis a la nostra ciutadania.  

El segon, perquè creiem que l’equip de Govern que es conformarà és competent, 
capaç, i amb una important dosi de renovació, i creiem que això ens permetrà millorar 
en aquells aspectes que així ho requereixen. 

I el tercer, perquè són moments durs. Moments difícils en els que hem d’oblidar els 
tacticismes de partit, les estratègies, el sectarisme i posar-nos a treballar, colze amb 
colze, tots plegats, per a donar respostes a aquelles persones que més pateixen la 
crisi actual. Acostant les institucions a la gent, fent-les més properes i més 
transparents, gestionant amb valors, i cercant sempre les millors respostes. 

El nostre grup vol un Consell Comarcal més polític, que no sigui un simple gestor, sinó 
un autèntic ens de transformació social de la realitat.  Els 4 consellers i conselleres 
d’ICV-EUiA prenem en aquest Ple, de manera solemne, compromís de dedicació, 
esforç, il·lusió i perseverança durant els propers quatre anys, al servei de la nostra 
comarca, del Vallès Oriental.  

Felicitem per avançada al nou president del Consell Comarcal, senyor Orive, i li 
desitgem tota la sort i tots els encerts possibles, perquè els seus encerts seran també 
els de la nostra comarca. 

Moltes gràcies.” 
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Pel Grup comarcal de Convergència i Unió intervé el senyor Joaquim Brustenga i 
Etxauri: 
 
“Senyor president, senyores conselleres, senyors consellers, senyor delegat del 
Govern de la Generalitat, senyor diputat, alcalde de Granollers, alcalde de la Llagosta, 
amigues i amics, molt bon dia, 
 
Aquest és un acte solemne, avui encetem la 7a legislatura del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, des del llunyà 1988 en què es va constituir per primera vegada, ja fa  
23 anys, el Consell Comarcal ha vingut fent molt bona feina, molt bona feina de servei 
al ciutadà. Si l’ajuntament és l’administració més propera a les persones, el Consell 
Comarcal és l’administració més propera als ajuntaments, i per tant, només té un únic 
objectiu, set útil, servir.  El Consell Comarcal del Vallès Oriental du a terme aquest 
servei en diferents àmbits,  podem pensar per exemple, recordem, doncs el foment de 
l’activitat econòmica, tant necessari en aquests moments, també la protecció del medi 
ambient, i com no, l’atenció a les famílies per millorat la seva qualitat de vida.  
 
Jo vull destacar el compromís de tots els grups polítics en la defensa d’aquests 
objectius, compromís que va més enllà dels interessos de partit i que ens fa unir en 
una única veu, i ens fa més forts, ens fa ser més forts, ens fa ser, també, més àgils, i 
més eficients en la gestió. Des de aquesta perspectiva de servei i compromís, em vull 
oferir en nom propi i en nom del grup comarcal de Convergència i Unió, al que serà el 
nou president del Consell i a tots els consellers i conselleres  amb la il·lusió i el 
convenciment de que aquests quatre anys que venen per davant molt difícils seran 
l’estímul per treballar conjuntament amb moltes ganes, amb dedicació i amb 
determinació, per aquesta comarca nostra, que tant estimem, el Vallès Oriental. 
 
Moltes gràcies” 
 
 
Pel Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal intervé 
el senyor  Pere Rodríguez Rodríguez: 
 
“Bon dia president, consellers, delegat del Govern, diputats provincials, i alcaldes, 
regidors i regidores que ens acompanyeu, 

Voldria aprofitar aquests primeres paraules per enviar una fraternal salutació a tots els 
electes locals del Vallès Oriental, als companys i companyes alcaldes i alcaldesses i 
als regidors i regidores dels ajuntaments de la comarca que cada dia treballen per la 
millora dels municipis. Són tots ells, tots nosaltres, els qui han fet possible la confiança 
dels ciutadans de la nostra comarca. La confiança que permet que avui estiguem aquí 
representant-los.  

He sentit aquests dies definir la proposta de govern per al Consell Comarcal que avui 
presentem com un govern de concentració, nom de reminiscències històriques més 
aviat funestes i que, en cap cas es pot aplicar ni a aquesta institució ni al moment 
històric que vivim si no és des del desconeixement o la mala intenció de qui ho 
proposa.  

Sí crec, però, que aquesta proposta de pacte expressa la voluntat d’un govern de 
concertació. Un govern d'amplis acords i coincidències i de voluntat de contribució a la 
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millora de les condicions de vida dels ciutadans de la comarca, des del respecte a 
l’autonomia local i la clara voluntat de sobreposar l’acord a la diferència.  

Per sort, les institucions locals de segon nivell són encara i han estat tradicionalment 
espais per a l’acord i la coincidència.  

Aquestes coincidències, una vegada debatudes i ordenades, prenen la forma d’un nou 
acord polític signat pels representants comarcals de tots els partits amb representació 
al Consell.  

És evident que el grup socialista donarem suport a la proposta presentada a la Mesa 

I ho fem perquè volem que aquesta nova etapa sigui de consens polític. És evident 
que hi ha una majoria política que dona suport al govern, però és també evident que hi 
ha un seguit de temes que el món local del Vallès Oriental que tenim sobre la taula, i 
que necessitaran d’amplis acord per ser abordats amb garanties d’èxit. Acord entre les 
forces polítiques de la comarca, acord entre els Ajuntaments de la comarca i acord 
entre amb les institucions polítiques que hi tenen coses a dir i coses a fer. 

El Consell Comarcal ha de ser, més que mai, un organisme de mancomunar esforços, 
per compartir serveis i per impulsar en treball en xarxa del mon local del Vallès 
Oriental. 

Un organisme de trobada dels alcaldes i alcaldesses i dels i les electes locals per 
discutir els problemes i les necessitats de la comarca, dels seus municipis i dels 
ciutadans i ha d’actuar amb la força dels arguments i de la convicció davant de les 
Administracions que tenen els recursos, les competències o l’autoritat per millorar la 
nostra qualitat de vida.  

I a més, ser capaços de fer-ho entenent la comarca no com a un element uniforme i 
estàtic. Crec que la comarca és plural. Que es molt diferent l’activitat econòmica al 
nord del Vallès Oriental, a Granollers, Mollet del Vallès o Sant Celoni, o a Sant Feliu de 
Codines, a Campins, Castellcir, Tagamanent o Sant Quirze Safaja, per citar-ne alguns.  

Existeixen diferents pols, tots ells importants, que tiben de l’activitat social i econòmica 
de la comarca i dels nostres municipis. Uns tiben cap a munt i altres cap avall. Això 
configura, si mes no, una personalitat socioeconòmica i cultural diversa al nostre 
territori ineludible en la que haurà de ser la nostra acció de govern i concertació 
territorial.  

Crec que tots podem estar d’acord que durant els propers anys haurem de tornar a 
parlar de l’organització territorial de Catalunya i per tant del paper de la nostra comarca 
en relació al conjunt del país. El Consell Comarcal i la veu que siguem capaços 
d'articular conjuntament, en serà clau.  

Especialment tenint en compte que travessem un dels pitjors moments econòmics i 
socials de la nostra comarca. La responsabilitat comporta reconèixer que ens trobem 
en una situació difícil, molt complexa, però al mateix temps ens permet tenir el ferm 
convenciment que junts serem capaços de superar les circumstàncies més adverses.  

Perquè precisament davant les adversitats és quan les institucions com el Consell 
Comarcal han de fer-se valer, on ha de demostrar especialment el valor que aporta als 
municipis i als ciutadans i on és més necessari avançar sense pors ni complexes.  
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Finalitzo, doncs, reiterant el suport del grup socialista a aquest ampli acord de govern, 
que respon a la nostra voluntat expressa d'actuar amb sensibilitat comarcal 

Una sensibilitat comarcal que no vol dir altra cosa que respecte profund a l’autonomia i 
singularitat local tot generant alhora una cultura de mancomunitat que permeti facilitar i 
encarar aquelles qüestions que, per ser comunes i compartides, fan del Consell 
Comarcal l’òrgan més idoni per ajudar a resoldre-les. 

Gràcies a tots i molt bona feina.”  

 
Seguidament el senyor president de la Mesa d’edat demana al senyor secretari 
accidental que llegeixi el nom i el cognom de les conselleres i els consellers 
comarcals, els quals procedeixen a votar i dipositar el seu vot a l’urna destinada a 
l’efecte. Una vegada efectuada la votació es procedeix a realitzar l’escrutini, que és 
anunciat pel president de la Mesa d’edat, que és el següent:  
 
 
Candidatura      Vots obtinguts 
 
Senyor José Orive Vélez                                         30 
 
Vots emesos:             31 
 
Vots blancs:    1 
 
Vots nuls:  Cap 
 
 
Realitzat l’escrutini i havent obtingut el candidat senyor José Orive Vélez la majoria 
absoluta dels vots en la primera votació és proclamat president per la Mesa d’edat, el 
president de la qual li pregunta si accepta el càrrec. 
 
El senyor José Orive Vélez accepta el càrrec i el senyor president de la Mesa d’edat 
sol·licita al senyor secretari accidental que llegeixi la fórmula de jurament o promesa 
establerta pel Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, en relació amb l'article 108.6 de la 
Llei orgànica de 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, el text de la qual, 
amb l’addició de la referència a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que no altera, 
condiciona o limita el sentit del jurament o de la promesa, que és la següent: 
 
"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE PRESIDENT DEL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER 
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT I 
L'ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA". 
 
 
A continuació el president electe, senyor José Orive Vélez, emet la seva promesa 
respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya tot dient: “Sí, ho 
prometo”. 
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Després el senyor president de la Mesa d'edat, convida el senyor president del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a ocupar la Presidència, moment a comptar del qual 
queda dissolta la Mesa d’edat. Prèviament li imposa el botó distintiu del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
Pren la paraula el senyor President. 
 
“Senyors consellers, senyores conselleres, delegat del Govern, alcalde de Granollers, 
diputats, alcaldes i alcaldesses, regidors, amics i amigues. 
 
Gràcies a tothom per ser avui aquí en aquest ple de constitució de la setena legislatura 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i gràcies també, per concedir-nos l’honor, a  
 
tots els consellers i conselleres comarcals, de treballar des d’aquesta institució per la 
nostra comarca. 
 
Gràcies als grups municipals del PSC-Progrés Municipal, Convergència i Unió, 
Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord  Municipal i al Partit Popular que han fet possible el govern que des 
d’avui presideixo. 
 
Primer, pel que suposa en quan a la confiança que heu dipositat en la meva persona.  
Una confiança que vull agrair, especialment als companys del grup socialista, que 
m’han donat l’oportunitat d’encapçalar la candidatura a aquesta presidència.  
 
Però també,  un agraïment que faig extensiu a la resta de consellers i conselleres 
comarcals, que han apostat per un govern d’unitat, que ens permetrà treballar tots a 
una per aquest territori.  
 
Tots formem part del govern, i és amb la suma de les diferents sensibilitats que 
representem els 33 consellers que hem pogut construir el govern fort que el Vallès 
Oriental mereix.  
 
Un govern d’unitat, amb participació de tots els grups polítics amb responsabilitats als 
governs de la comarca, i que té clar que el consens, la col·laboració i l’entesa són 
elements indispensables de la política comarcal. 
 
Que treballarà des de la proximitat, cooperant i donant suport als ajuntaments; que 
impulsarà projectes i actuacions que permetin fer front a les dificultats actuals, que 
planificarà, definirà i concretarà les polítiques per guanyar el futur.  
 
Un govern que treballarà per enfortir els serveis públics i garantir-ne l’accés igualitari 
per part de tota la ciutadania i que, al mateix temps, tindrà present que cal posar 
imaginació i innovar per desenvolupar models de gestió que garanteixin més eficàcia i 
eficiència en la gestió pública. 
 
Abans de continuar, però ho faré de forma també breu, permeteu-me fer un agraïment. 
És un agraïment al meu poble, a Canovelles. Em refereixo als veïns i veïnes que 
m’han fet confiança i m’han atorgat de nou l’alcaldia. A tots els companys i companyes 
que m’han acompanyat en el treball del consistori al llarg dels anys, als companys i 
companyes que m’han fet recolzament i també als que fan des de fora. Als amics i 
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amigues que m’han fet sempre costat i, de forma molt especial, a la meva família per 
facilitar-me tant i tant les coses. 
 
Per mi és un honor ser alcalde i poder treballar pel meu poble.  
 
Per tot això, gràcies a tots i totes. 
 
I avui, la satisfacció és doble. Doble perquè des d’avui tinc l’oportunitat d’aportar a 
aquesta presidència els valors i l’experiència acumulada en un municipi que crec 
reflexa força be  la realitat i els reptes que té la nostra comarca. 
      
És per a mi un honor ser president d’aquest Consell Comarcal i poder treballar amb 
tots vosaltres per aquest territori. 
 
Assumeixo aquest càrrec amb orgull, sentit de la responsabilitat i il·lusió i conscient del 
compromís que suposa amb la comarca, amb els 43 municipis i amb totes les 
persones que hi viuen al Vallès Oriental. 
 
Avui, amb aquest Ple comença un nou mandat, una nova etapa.  Des d’avui el que 
compta és el que des d’aquesta institució són capaços de fer pel Vallès Oriental. 
 
La capacitat de resposta, de fer front als reptes, per col·laborar i donar suport als 
municipis.   
 
La capacitat per plantejar propostes que, respectant l’autonomia municipal, ajudin a 
millorar i facilitar la gestió, per posar en comú necessitats compartides i buscar 
solucions tots plegats.  
 
La capacitat per complir  les expectatives dels municipis i  defensar els interessos del 
Vallès Oriental i dels ciutadans i ciutadanes que hi viuen. 
 
Vivim moments complicats, és cert..., es parla molt de la necessitat d’ajustar despeses 
i reorganitzar el paper de les institucions, de la crisis, també de canvis normatius que 
poden afectar-nos.  
 
Jo, sense tancar-me al debat (que sempre considero que és positiu), voldria  
reivindicar l’ importància i el valor que per molts municipis, com és el meu, tenen 
aquestes institucions .  
 
Aquest Consell Comarcal és una institució forta, amb un alt grau d’activitat, que 
coordina i gestiona serveis tant importants com són els serveis socials de molts 
municipis de la comarca, que a més s’han convertit, per cert, en serveis de referència 
a tota Catalunya,  que dona suport a molts ajuntaments del territori per a gestionar i 
garantir serveis municipals,  que ha apostat per formules exitoses de mancomunació 
de  serveis i que treballa amb tots els actors presents al territori per enfortir la comarca.    
 
I això ha sigut gràcies a l’esforç, el treball i la dedicació de governs forts i anteriors 
presidents i que aprofito en aquest moment, per fer el reconeixement i donar les 
gràcies per la seva feina,com ha estat en Jordi Terrades, el Joan Castaño o el mateix 
Antonio Rísquez que continuarà sent conseller en aquesta legislatura.   
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També moltes gràcies a tots i totes que han fet possible que això pugui continuar 
endavant, i una persona que també està assegut aquí que és el gerent, el Toni 
Cornellas, que jo crec té molt a veure en lo que avui és  aquest Consell Comarcal. Per 
això, gràcies Toni Cornellas, i  com no també vull donar les gràcies a tots els tècnics i 
a tots els treballadors del Consell Comarcal per la seva professionalitat, i sobre tot per 
el seu servei, per el seu esperit de servei. 
 
Aquesta institució, el Consell Comarcal, és una bona eina per desenvolupar accions 
que van més enllà dels límits municipals i, precisament ara, jo crec que té més sentit 
que mai.  
 
Perquè és ara quan els alcaldes i alcaldesses necessitem algú que aglutini, que 
respectant les particularitats de cada poble, com deia abans, aportí una visió global de 
comarca, que ajudi en la gestió del dia a dia però també en la planificació i 
desplegament de serveis mancomunats que permeten estalviar recursos, i algú proper 
que defensi i representi els interessos del nostre territori. 
 
Aquesta és un administració plena de sentit i útil pel territori! 
 
Una administració amb unes prioritats de treball clares i definides que impulsaré en  
aquest mandat. 
 
La primera, el desenvolupament econòmic. 
 
El context econòmic de la comarca (com el de tot l’Estat) ha canviat cap a un context 
de una crisi econòmica, una crisi global. El Vallès Oriental es troba immers en un 
procés de creixent integració dins l’àmbit metropolità de Barcelona i, a la vegada, 
resulta afectat pels fenòmens metropolitans comuns a ell. La Comarca té unes 
peculiaritats pròpies que són, per un costat,  el resultat d’una evolució econòmica 
particular, i s’ha beneficiat també del paper difusor de Barcelona i també de la 
saturació que ha experimentat la Ciutat Comtal tant en població com en activitat 
productiva . 
 
Així, el Vallès Oriental ha experimentat un salt demogràfic brusc, i una important 
transformació de l’ estructura productiva. S’ha caracteritzat en un fet, reduint el sector 
primari i una forta desindustralització  i un procés de terciarització emergent, també el 
creixement urbanístic 
 
Aquests fets explicatius de la realitat, lligats amb la situació de crisi actual, ens 
aboquen a treballar intensament  per promoure accions encaminades a generar 
creixement econòmic, per potenciar el sector primari i apostar per un canvi real de 
l’estructura productiva actual potenciant sectors emergents i sectors econòmics de 
futur.  
 
Ho farem donant nous impulsos a programes que ja estan en marxa com són el Pla 
d’innovació Local, la xarxa Tet,  la xarxa LISMIVO d’integració sociolaboral de 
persones amb discapacitat, o  impulsant el marc de col·laboració establert al voltant 
del Circuit de Catalunya.  
 
Posarem actuacions pensant en els nous possibles jaciments d’ocupació, donant 
suport a les petites i mitjanes empreses existents, i estarem atents a les noves 
oportunitats que poden sortir. 
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Però això no ho farem sols.  Ens comprometem a impulsar, a liderar i a ser facilitadors, 
però no ho farem  sols.  
 
Ens ho plantegem a partir de la concertació i treball en xarxa entre tots els agents del 
territori. La concertació entre els municipis, els agents socials, i les pròpies entitats és 
l’eina que ens permetrà impulsar una estratègia conjunta i reconeguda per tots.  
 
Vivim moments convulsos en els quals és complicat trobar les respostes que ens 
reclamen les persones, els nostres ciutadans, especialment aquelles persones que 
més pateixen aquestes dificultats. 
 
Per tot això aquesta ha de ser l’altra gran prioritat: l’atenció a les persones. Des dels 
programes, activitats i serveis que gestionem, treballarem per donar respostes i per 
avançar cap a una societat cada vegada més justa i més cohesionada. 
 
S’han d’implementar  i aprofundir  en accions orientades a donar respostes davant  les 
noves necessitats, i prestant especial atenció, sobretot, als col·lectius que presenten 
majors dificultats, com és la gent gran, la nova ciutadania o els joves. 
 
El Consell Comarcal gestiona i té la responsabilitat, per delegació de llei, de coordinar 
actuacions pel que fa a polítiques socials.  
 
Una responsabilitat que s’ha transformat en voluntat. Una voluntat que ha fet 
evolucionar els serveis socials cap a un  model  de coordinació que facilita la formació, 
consensua criteris i facilita l’intercanvií d’experiències; un model  totalment compromès 
amb el servei, que, com deia abans, és un model de referència a tota Catalunya.  
La coordinació i el suport a tot el territori,  els reptes i oportunitats que planteja la nova 
ciutadania, el treball de prevenció de les situacions de risc dins de les famílies;  les 
polítiques de joventut, la salut, la cultura, l’educació són altres àmbits en els quals es 
potenciaran i impulsaran  programes, activitats i serveis per fer avançar aquest territori 
cap a un territori més just i cohesionat. 
 
Parlava fins ara d’una societat més justa i cohesionada en una clara referència a les 
persones que hi viuen al territori, al Vallès Oriental 
 
No ens podem oblidar d’això, del territori, no deixarem de pensar en el futur, de com 
garantir el millor futur als ciutadans i de que això passa, també, per treballar per la 
protecció del medi ambient, per un creixement planificat, equilibrat i coordinat i per l’ús 
eficient dels recursos. Per tant aquest seria l’altre important àmbit en el qual hem de  
treballar. 
 
Ho deia al inici d’aquestes paraules, avui comença una nova etapa.  Per a mi, i per la 
majoria dels consellers comarcals que han pres possessió del càrrec, dels 33, 22 som 
nous.  
 
Tractarem d’aportar el millor de nosaltres per estar a l’alçada de les circumstàncies, 
per continuar fent que aquesta sigui una administració propera, facilitadora i al servei 
dels municipis, orientada a impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans. 
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Treballarem per créixer i avançar, per fer d’aquesta una institució moderna i dinàmica i 
per garantir qualitat en els serveis prestats. Per fer costat als ajuntaments i defensar 
els interessos del territori. 
 
Ho farem , des d’aquest moment, des d’avui mateix,  treballant plegats, amb un govern 
fort i convençuts de que el consens i l’entesa són la millor fórmula per guanyar el futur. 
Si d’alguna cosa estic convençut és que amb voluntat i valor és pot fer la transformació 
de les coses. 
 
Com a president em comprometo, i  ara ja acabo,  a posar el meu esforç, la meva 
voluntat i  valors per defensar aquest territori i els seus interessos, per treballar per  
impulsar el progrés i vetllar per la igualtat d’oportunitats i el benestar de tots els 
ciutadans i ciutadanes del Vallès Oriental.  
 
I ara no voldria acabar sense convidar-los a tots i a totes a la Festa Major de 
Canovelles, per això, si voleu passar una estona bé, esteu convidats a anar a 
Canovelles a partir d’avui i fins el dilluns,  
 
I res més, estic a la vostra disposició, moltes gràcies. ” 
 
El senyor president dóna per finalitzada la sessió a les tretze hores i quinze minuts i 
s'estén aquesta acta, de la qual cosa, com a secretari accidental, dono fe, amb el 
vistiplau del senyor president. 
 
 
 

Vist i plau, 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Vendrell i Ros  José Orive Vélez 
Secretària accidental President 
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